RAPORT z akcji „Sprzątanie Świata”
1.

Pełna nazwa placówki, telefon, e-mail
, ogólna liczba uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa Dodatkowe
nr 15
informacje
W Radomiu, 48 331 – 13- 42

2.

Nazwisko(a) Nauczyciela(i)
Koordynatora, tel., e-mail

Lidia Michalska
Jolanta Czapczyńska
Jolanta Dorocińska

3.

Liczba uczestników w całej akcji

630 uczniów

4.

Selektywna zbiórka odpadów:
- butelki
- nakrętki
- baterie
inne:…makulatura…………………….

70kg
95 kg
5 kg

Prosimy podać przybliżoną ilość zebranych odpadów w
sztukach lub kilogramach

1400 kg

Odpady odbiera
firma Radkom
Punkt skupu Jodła
Nakrętki odbiera
Fundacja
Kawalerów
Maltańskich z
przeznaczeniem na
zakup sprzętu
rehabilitacyjnego
dla
niepełnosprawnych
dzieci.

5.

1. Przeprowadzenie w klasach 240 uczniów
Przeprowadzone działania edukacyjne I – III zajęć edukacyjnych o
(lekcje, konkursy, apele, gazetki itp.). odpadach.: ,,Segregujesz,
- liczba uczestników objętych edukacją odzyskujesz - czyli dobre rady
na odpady”.
2. Zorganizowanie konkursu: 26 uczniów
,, Eko Skarbonka” . Uczniowie
wykonywali prace z surowców
wtórnych. Wyeksponowanie
prac na wystawce.
3.Przeprowadzenie zajęć
w klasach piątych: ,,Dlaczego
trzeba sprzątać Ziemię?”
W klasach szóstych ,,Co i jak
zagraża przyrodzie”.

84 uczniów

4. Przygotowanie plakatów:
,,Lasy to życie – chrońmy je.”

18 uczniów

5. Zorganizowanie
warsztatów: ,,Bawimy się
odpadami”. Zorganizowanie
wystawki.

68 uczniów

15 uczniów
6. Zorganizowanie konkursu
plastycznego: ,,Odpady
zbieramy, środowisku
pomagamy.”
45 uczniów
7. Ścieżka przyrodnicza w
Lesie Kapturskim oraz w
Nadleśnictwie Marcule.

6.

Inne autorskie działania placówek
przeprowadzone w ramach akcji.

1. Uczniowie uczestniczyli
w projekcie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie: ,,
Nasza Ziemia dla uśmiechu
dzieci , nie dla sterty śmieci”Projekt realizowany był przez
LOP.

25 uczniów

12 uczniów
2. Uczniowie wykonali prace
plastyczne na konkurs
związany z realizacją
wymienionego projektu:
,,Segregacja odpadów w moim

mieście, czyli jak mieszkańcy
prowadzą gospodarkę
odpadami”
25 uczniów
3.W ramach realizacji projektu
przeprowadzone były zajęcia
na temat: ,, Historia
aluminiowej puszki” Zajęcia
przeprowadziła Anna Raus
Rajca z Ligi Ochrony
Przyrody
25 uczniów
4. Uczniowie brali udział w
projekcie: ,,Drzewo zielony
przyjaciel człowieka” – projekt 25 uczniów
realizowany był przez LOP.
5. W ramach realizacji
projektu przeprowadzone były
zajęcia na temat: ,,
Zajęcia przeprowadziła
Grażyna Gumola z Ligi
13 uczniów
Ochrony Przyrody.
6. Uczniowie wykonali prace
plastyczne związane
z realizacją projektu na temat:
,,Drzewo blisko mnie”

Opracowanie raportu: Lidia Michalska

